FINAL NACIONAL

DRIVE CHALLENGE 2019
REGULAMENTO
TERMOS DE COMPETIÇÃO:
1.PARTICIPAÇÃO
Participam na Final Nacional Drive Challenge os
vencedores do Ranking “Gross” de cada escalão e
respetiva região.

O desempate para a classificação “Equipas” obedece
aos seguintes critérios:

2.INSCRIÇÕES
A inscrição dos jogadores na Final Nacional é
automática. A impossibilidade de participação
deverá ser comunicada à FPG com a maior
brevidade.

1º O melhor resultado excluído;
2º O handicap mais alto do melhor resultado
excluído;
3º A equipa com o somatório de handicaps mais
alto;
Persistindo o empate, o desempate é feito por
sorteio.

3. MODALIDADE
18 buracos na modalidade de “Stableford”.
4. REGRAS E PONTOS DE PARTIDA
As aprovadas pelo R&A Rules Limited; as Regras de
aplicação permanente da FPG e as Regras Locais
estabelecidas pela Comissão Técnica.
Pontos de Partida
Escalão Sub-18: RAPAZES – AMARELAS
RAPARIGAS – VERMELHAS
Escalão Sub-14: RAPAZES – VERMELHAS
RAPARIGAS – VERMELHAS
Escalão Sub-12: RAPAZES – VERMELHAS
RAPARIGAS – VERMELHAS
Escalão Sub-10: RAPAZES E RAPARIGAS – ROXAS
5. EMPATES
Na classificação gross, o desempate para o primeiro
lugar será feito por “Sudden Death Play Off”. O
desempate para os restantes lugares é feito
sucessivamente pelos melhores últimos 18, 9, 6, 3 e
último buraco. Persistindo o empate, será decidido a
favor do handicap mais alto, e por fim, por sorteio.
O desempate para a classificação “Net” é feito
sucessivamente pelos melhores últimos 18, 9, 6, 3 e
último buraco. Persistindo o empate, é decidido a
favor do handicap mais baixo, e por fim, por sorteio.
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6. PRÉMIOS
1º Classificado Gross “Stableford” de cada escalão;
1º Classificado Net “Stableford” de cada escalão;
Nota I: Os prémios não são cumuláveis,
prevalecendo o prémio “Gross”, seguido do prémio
“Net”. Nota II: A classificação é feita sem distinção
de género.
Prémio de Equipas
1º Classificado Gross “Equipas”.
As equipas são compostas pelos 4 jogadores de cada
região. O resultado de cada equipa corresponde ao
somatório dos 3 melhores resultados “Stableford
Gross”.
7. CADDIES
São permitidos “caddies”.
8. COMISSÃO TÉCNICA E ÁRBITROS
Serão oportunamente designados pela Federação
Portuguesa de Golfe.
Os casos omissos neste Regulamento, sem resposta
na demais regulamentação e legislação vigente,
serão apreciados e decididos pela Comissão Técnica.
Mais informações: campeonatos@fpg.pt
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